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RNDr. Aleš 
Toman, zoolog, 
vedoucí útulku 
pro opuštěná 
zvířata

Zeptali jsme se:

1. Věnujete ve vaší domácnosti 
pozornost opadu? Třídíte odpad?

Otázka třídit či netřídit se v naší 
rodině rovná otázce být či nebýt 
– tak nám připadá zásadní. Třídí-
me od samého počátku zavedení 
barevných kontejnerů. Třídíme 
poctivě. Ze zásady i s ohledem na 
naše děti a děti našich dětí. Je to to 
nejmenší, co pro záchranu planety 
můžeme udělat. 

2. Kladný vztah k životnímu pro-
středí, resp. správnému nakládání 
s odpady máte odjakživa, nebo jste 
se do třídění pustili, až když k to-
mu byly vytvořeny podmínky?

Na základní škole se ke mně do-
stala tabulka s čísly, jak dlouho tr-
vá, než se v přírodě rozloží sklo, 
plechovka, plastová lahev, igelito-
vý pytlík a papír. Čísla si dnes už 
přesně nepamatuji, vím ale, že mě 
ohromila, u prvních tří věcí dosa-
hovala několik desítek let. 

Další vzpomínka se vztahuje na 
„lahvárnu“, tedy výkup skleněných 
lahví. Po dovršení šestnácti let zde 
totiž pracoval náš spolužák ze zá-
kladky, který, ač nejnadanější z nás 
všech, nebyl přijatý na žádnou 
školu – žil totiž několik let s rodiči 
v kapitalistickém Švédsku. Lahve 
tak byly důvodem k setkávání se 
zde i s ostatními kamarády. 

Třetí vzpomínka se váže k sou-
těžím ve sběru papíru. U nástěnky 
a při třídních hodinách jsme roze-
bírali, jak si která třída vede. Kdo 
za pololetí nesplnil limit 15 kg, ne-
dostal vysvědčení. Tolik mé vzpo-
mínky z dob dávno minulých na 
počátky třídění odpadu. 

V posledních letech opakovaně 
navštěvuji deltu Dunaje. Po jar-
ních měsících vody rozvodněné 
řeky opadly, na odhalených březích 
zbyly tisíce zachycených pet lahví. 
Představa, kolik tisíců lahví tak-
to doputuje i do jiných moří, byla 
příliš živá. Stejné pocity jsem za-
žíval při ročním pobytu na Kypru 
– veškerý odpad se hrne do moře, 
to zpětně vytvoří skládky i na těch 
nejkrásnějších plážích. Naopak – 
při návštěvě chudých afrických ze-
mí si člověk uvědomí, jak si tamní 
lidé váží i obyčejného kanystru na 
vodu a mnohonásobné využití má 
každá lahev. 

3. Město Jihlava postupně zavádí 
třídění biologicky rozložitelného 
odpadu. Co na to říkáte? Až bude-
te mít tu možnost, přidáte se také?

Jsme rádi za množství kontej-
nerů, za sběrné dvory, které jsou 
otevřené i o víkendech a kam lze 
bezplatně odevzdat jakékoli nepo-
třebné věci, za sběrná auta svážející 
velkoobjemový a nebezpečný od-
pad z jednotlivých míst v Jihlavě. 

Kontejnery na biologický odpad 
si jistě najdou své využití a je dob-
ře, že obyvatelé budou mít mož-
nost bioodpad třídit. Jen si myslím, 
že to bude chvíli trvat, než se to 
stane samozřejmostí.  -tz-

Občané Jihlavy, kteří třídí, budou 
mít nižší poplatek za svoz komunál-
ního odpadu. Návrh systému moti-
vačních plateb představila radnice 
veřejnosti při besedě v kině Dukla. 

Zavedení Programu odpovědného 
nakládání s odpady bude defi nitiv-
ně schvalovat zastupitelstvo města 
10. června, program bude spuštěn 
v červenci. Úřad navrhuje, aby se li-
dem zapojeným do programu slevi-
lo na poplatku 65 korun, například 
čtyřčlenná rodina tak ušetří 260 ko-
run. Sleva na poplatku bude poskyt-
nuta v roce 2015.

Radnice navrhla tři způsoby, kte-
rými lidé mohou ušetřit. „Jednou 
z možností je dvakrát za půl roku při-
nést na kterýkoliv z jihlavských sběr-
ných dvorů například bioodpad, ne-
bezpečné odpady, elektrozařízení nebo 
kovy,“ uvádí vedoucí odboru životní-
ho prostředí Katarína Ruschková. 

Nejprve je nutné se na ekonomic-
kém odboru do systému zaregis-
trovat, k evidenci návštěv sběrných 
dvorů pak poslouží buď již zavede-
ná Jihlavská karta, nebo „odpadová“ 
karta, kterou dostane zájemce při re-
gistraci na magistrátu.

Další cestou pro získání slevy je to, 
že lidé požádají na odboru životního 
prostředí o snížení počtu nebo obje-
mu svých nádob na komunální od-
pad nebo požádají o krácení četnosti 
jejich vývozu. 

Do třetice je možné slevy dosáh-
nout tím, že se obyvatelé zapojí do 
systému třídění biologicky rozloži-
telného odpadu. „Tuto možnost mají 
zatím pouze obyvatelé městských částí 
Zborná a Pávov, kde byl letos v březnu 
zahájen pilotní program svozu biood-
padu. Od roku 2016 by měl být systém 
dostupný v celém městě,“ popsala třetí 
možnost Katarína Ruschková. 

Víc třídím, míň platím 
Radnice představila motivační platby

NÁMĚSTEK primátora Rudolf Chloupek a vedoucí odboru životního prostředí 
magistrátu Katarína Ruschková v kině Dukla besedovali s občany města o pro-
gramu třídění odpadů. Foto: archiv MMJ

Kroky města směřující k lepšímu 
třídění pochválil i zástupce sdruže-
ní Arnika. „Velice si vážím, že Jihlava 
zavádí spravedlivý systém placení od-
padu, cením si toho,“ uvedl při bese-
dě v kině Dukla Matěj Man ze sdru-
žení. Vyjádřit svoje názory nebo 
získat podrobnosti o odpadovém 
hospodářství Jihlavy dorazily na se-
tkání v kině asi dvě desítky lidí.

Jihlava již řadu let zaujímá k od-
padům jednoznačný a srozumitel-
ný postoj. V maximální míře je tře-
ba omezit vznik odpadu a zajistit 
jeho recyklaci. V průměru každý 
obyvatel Jihlavy včetně novorozen-
ců vyprodukoval v loňském roce 
282 kg komunálního odpadu, z to-
ho se podařilo vytřídit 82 kg, tedy 
29 procent. V průměru tak po kaž-
dém obyvateli Jihlavy zbude 200 kg 
odpadu, který končí bez užitku na 
skládce. 

Jihlava chce dosáhnout navýše-
ní procenta vytříděného odpadu 
na 50. „Město se k tomu snaží vy-
tvářet co nejvhodnější podmínky jak 
technicky, například zřizováním 
sběrných dvorů a zajišťováním sítě 
kontejnerových stání na separovaný 
odpad, tak osvětou nebo právě mo-
tivačními platbami. Uvidíme, jak 
bude program fungovat, v dalších 
krocích je možné jej upravovat a vy-
lepšovat,“ uvedl náměstek primá-
tora pro životní prostředí Rudolf 
Chloupek.

Bližší informace o Programu zod-
povědného nakládání s odpady 
najdete na webu www.odpadyjih-
lavy.cz, v sekci Praktické informa-
ce, nebo je možné se dotazovat te-
lefonicky (567 167 111), osobně 
nebo e-mailem na adrese tridime.
odpad@jihlava-city.cz. -tz-

Jihlava zabodovala v celorepub-
likovém fi nále Zlatého erbu 2014. 
Soutěž hodnotí webové stránky 
a elektronické služby měst a obcí. 

Jihlava získala druhé místo v ka-
tegorii elektronických služeb, kde 
uspěla s projektem Kam letí (naše) 
smetí věnovaným problematice opa-
dů na adrese www.odpadyjihlavy.cz. 
V kategorii nejlepší web města patří 
Jihlavě třetí místo (www.jihlava.cz). 

„Jihlava se snaží na téma odpadů 
s občany co nejvíce komunikovat. Ne 
vždy ale mohou mít po ruce letáky ne-
bo noviny, když potřebují patřičné in-
formace. Na této stránce najdou kdy-
koliv vše potřebné týkající se odpadů. 
Že komise soutěže Zlatý erb naši snahu 
ocenila, nás samozřejmě velmi potěši-
lo,“ uvedl k výsledku letošního fi nále 
primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. 

Součástí projektu Kam letí (naše) 
smetí je tzv. knihu hříchů, prostřed-
nictvím které může široká veřejnost 
24 hodin denně hlásit radnici výskyt 
černých skládek. 

Web má originální grafi ku. Na 
úvodní straně si po kliknutí na oran-
žové svozové auto můžete prohléd-
nout, jak se v Jihlavě třídí, což kro-

mě čísel ukazují haldy odpadků na 
pozadí města. Rady, jak třídit odpad, 
ukážou návštěvníkům webu okén-
ka lepenkového paneláku, a koho 
rozčiluje, že se v sousedních bytech 
a domech netřídí, může tu stáhnout 
Leták pro sousedku. 

Jihlava je dnes v péči o komunální 
odpad jedním z nejlépe fungujících 
měst v republice. „Jdeme cestou sni-
žování odpadů a zvyšování recykla-
ce, v tomto trendu chceme pokračovat 
i  letos. Zahájili jsme 
pilotní projekt svozu 
bioodpadu v částech 
města Pávov a Zborná, 
do začátku roku 2016 
chceme svoz biologické-
ho odpadu zpřístupnit 
v rámci celé Jihlavy,“ 
říká náměstek primá-
tora pro životní pro-
středí Rudolf Chlou-
pek. Radnice chce 
v polovině roku zahá-
jit pilotní motivační 
program zvýhodňující 
jihlavské domácnosti, 
které odpovědně na-
kládají s odpady.

Na webu www.odpadyjihlavy.cz 
nechybí odkazy na termíny mobil-
ních svozů odpadu, provozní do-
by sběrných dvorů, informace pro 
podnikatele, informace o poplatku, 
přehled recyklačních značek, odka-
zy na legislativu atd. Obyvatelé Jih-
lavy také mohou své dotazy a pod-
něty z oblasti problematiky odpadů 
zasílat na odbor životního prostředí 
magistrátu města Jihlavy na e-mail 
tridime.odpad@jihlava-city.cz. -tz-

Ocenění webu města o odpadech 


